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  597تفریغ شریط 

***********  

  بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .  اما بعد ، فهذا أحد اشرطة 

س العلمیة والفتاوى الشرعیة لشیخنا سلسلة الهدى والنور من الدرو 

  ونفع به الجمیع  حفظه هللا  -محمد ناصر الدین االلبانىالمحدث العالمة / 

  . محمد ابن احمد ابو لیلى االثرىقام بتزیلها  والتألیف بینها /  

التسعین بعد المائةالخامسة على بع و اخوة االیمان واالن مع الشریط السا

  واحد
 

 
 



، فقلــت لــه : أجلــس  -تعظیمــا زعــم   -المقصود وٕاذا الرجل منتصب امــامى

، قلــت لــه أنــت تحتــرم العلمــاء والــى أخــره نحن نحترم العلمــاء  ،  ، قال : ال

ح وألتفــت إلــى أخونــا هــذا نــو  وفعلــت مــا فعلــت ، أنــا لــیس لــى معــك كــالم ،

شــوف هــذا الخبیــث شــو  -مــن اســئلته : جیــب عــن أســئلته ، كــان أوبــدات 

أو مــن فــى النــار  رضــى هللا عنــه معاویــة أنــه صــحیح أن  -یلقــن الضــالل 

قلــت قال هــذا هكــذا یقــول لــى ، مما تقول ، ؟ ، قلت : أعوذ باهلل أهل النار 

وهـــؤالء یعنـــى ، : وتكلمـــت معـــه بمـــا ال یخفـــى علـــیكم انـــه صـــحابى وهكـــذا 

 ،  زوا القنطــرة والحمــد هلل بصــحبتهم لنبــیهم ، بــدأ الســقاف  هــذا یــتكلمجــاو 

ویذكر بشىء مــن أخطــاءه ، مــن قتلــه لعلــى وأمثالــه ، قلــت لــه : أنــت رجــل 

ألنــك  وكما قلت لــك انفــا لــیس لــى معــك كــالم ، متخصص فى تتبع العثرات 

وانهیــت الجلســة ، وألتفــت الــى صــاحبى  ، فأنــا ال أكلمــك مــن أهــل األهــواء

  ون أن أرد علیه .د

وأبــى  ، تســع ســنین هنــا ثمــان أو مــن نحــو  لقــائین فقــط * الشاهد ، هادول

الخبیــث الســقاف فهذا معه ،  ةحثابموهناك ایضا أنا إمتنعت من ال، البحث 



أنا اخشى أنه یكون ورائه ناس یتعاونون معه علــى مهاجمــة الســنة وأهلهــا 

 .  

 ابــن الجــوزىه ألن مــع األســف إستغل " دفع شبهة التشبیة"هذا الكتاب ى ف 

 مؤســـف جـــدا ،  ،معطـــل عنـــه إن لـــم نقـــل یعنـــى ، مـــؤول  -كمـــا تعلـــم   –

جــدا جــدا ، ضــافیة تعلیقــات  و مقدمــةالمهم اســتغل هــذا الكتــاب ووضــع لــه 

كــل مــا ذكــر ، بین هاللین  ابن الجوزىجاز لنفسه أن یضیف على كالم إست

عنــده المجســم فــالن ،  لوا فى اإلثبات هو یضــع مــنبعض الحنابلة الذین غ

قاتلــه هللا ، قاتلــه  –فصراحة بیقول المجســم  األلبانى، أما إذا ذكر  هللا أكبر

ــومل" وأیضــا هــو یشــیر الــى مقــدمتى –هللا  مــع مــا فیهــا مــن  "مختصــر العل

، الحقیقــة أول هكذا دائمــا وأبــدا الى أننى مجسم ، یعزونى واإلثبات التنزیة 

، الن مــن هــؤالء هــذا فــى بــالى أن یكــون  خطرالخبر أول ما  ذلك ما قرأت 

یضعف األحادیث الصحیحة ویصحح األحادیــث الشــاذة ، مكابرة عجیبة جدا 

أیـــن هللا (الجاریـــة بـــدون التـــزام اى قاعـــدة ، خـــذوا مـــثال حـــدیث ، والمنكـــرة 

يـْـهِ وَسَــلَّم صَلَّى اللَّــه  أن رسول هللاببیقول هذا حدیث أقطع ،  )فقالت فى السماء
  عَلَ



" أظــن  نهنــا یقولــو وأ " عنــزة ولــو طــارت "قاله ، بیقولوا عنا فى الشام ما 

    اعطى جمل "

  " عنزة ولو طارت "  كلمة مشهورة هنا ابو الحارث تلمیذ الشیخ:

لكنهــا باطلــة بــال ،  لمعاویــةهــى قصــة تنســب   " اعطــى جمــل "الشــیخ :  أو

مــا  هــذا ، نحن األن بــدنا نــرد علــى هــذا وال علــى،  شك ، فمكابرات عجیبة 

  استطعنا أن نفعل وال یكلف هللا نفسا إال وسعها .

ــوا شــیخى  ــى : عف ــو لیل ــا ح، أب ــدكم هــون ، وكالمــه مــرة كنــت أن ضــرت عن

طلــب منــك اللقــاء ، فقلــت أنــت : حتــى تعتــذر مســجل عنــدى علــى الهــاتف 

 و ضــدى ،هــم ، قال لك : الصــوفین األن ونراك على اإلستقامة نلتقى معك 

لشیخ : شو الدلیل علــى ذلــك ؟  ، قــال : بیحكــوا كــذا وأنــا أنا ضدهم ، قال ا

ضــدهم األن بجــابهم ، قــال لــه : أكتــب وبعــدها نلتقــى ، یعنــى أكتــب رســالة 

_ ، وبعدین الشیخ قال له : و السالم علــى مــن اتبــع الهــدى وبعدین نلتقى 

حتــى وأغلــق الهــاتف فــى وجهــه ، مــا أكمــل معــه الكــالم علــى مــا أذكــر _ 

  البحث .انتهى 



، الشــیخ : حســبى هللا ونعــم الوكیــل ، ال إلــه إال هللا ، أعطــى الــدور لغیـــرك

  ههههه

شیخنا على ذكر الردود وما الــردود ، وأنــه هههه، ابو الحارث تلمیذ الشیخ:  

 یستطیع الواحد أن یتتبع كــل شــىء ، فالنــاس مــابین مــادح وذام ، جــاء فــىال

    بیقول :المنذرى من شعر   مقدمة الترغیب والترهیب

                ظهور قیل فى األنام وقالب *** تحتفلصالحا ال  أعمل لنفسك

  من مثنى علیك وقالىالبد  ***فالخلق ال یرجى إجتماع قلوبهم 

  الشیخ : هذا الواقع 

ریـــاض فـــى موضـــوع عمـــل هـــذا الرجـــل فـــى تصـــحیح وتضـــعیف الســـائل : 

وجــدتم  -فــیكم بــارك هللا إلــى  -جهــودكم وجهــادكم الذى ینظــر ، الصالحین 

ممــا  -أقطــع بــه ال وهــو رأى  -كثیــرة جــدا أقــل فــى رایــى  بكتــباهتممــتم 

سر عدم تخــریج مافما أدرى وٕانتشاره ، الصالحین  تعرفون من مكانة ریاض

   حتى ال یتاح فرصة لمثل هذا وأمثاله .؟  كامل  كمتحقیقبكتاب كله ال



 كنـــت أعمـــلالشـــیخ : هـــو ُأخـــرج ، أنـــا أقـــول لـــك شـــىء ، لعلـــك تعلـــم أنـــى 

  ؟  زهیر الشامىمعینة لحساب  ساعات

  السائل : نعم 

أنــا إتفقــت معــه علــى ان أعمــل  ،باالضــافة لــذلك تعلــم أنت الشیخ : طیب ، 

  كل شهر  منكل یوم أربع ساعات إال أسبوعا واحدا لحسابه 

  ؟لبنان هذا قبل أحداث السائل : 

كــان تدریســى انــا ، بزمان ، من بعد رجوعى من الجامعــة ال ، قبل الشیخ : 

    84سنة فى الجامعة كان 

تصــلیح ل  ىكــان دكــانالمهــم ، فــى فتــرة  تدریســى  بالجامعــة  ، الشــیخ : 

عزمــت بطبیعــة تدریســى  بالجامعــة  فلمــا أنتهــت مــدة  ،  ةالســاعات مغلقــ

مشــكاة حققــت لــه كتــاب ســابقا كنــت الرجــل فالحــال أن اعــود إلــى مهنتــى ، 

ولــذلك تجــدون التحقیــق كالریــاض تمامــا قبــل إنتــدابى للتــدریس ،  المصابیح

    .مش شامل 



الشاهد : لمــا رجعــت مــن الجامعــة وعــرف أنــه أنــا عــازم علــى الرجــوع الــى *

قــال : یــافالن أنــت  الدكان ، قال لى كلمة وجدتها منتهــى العقــل والحكمــة ، 

لكــن مــن یهــتم بالســنة والتصــحیح والتضــعیف مثلــك  ر ،ثــمثلك ساعاتیة ُك◌ُ 

حرام أنك أنت تضیع هــا الجهــد وهــا المنحــة اإللهیــة یقول فكأنه  قلیل جدا ،

فأنــا  -یعنى تصــلیح الســاعات  -فى أمور یشاركك فیها  الصالح  والطالح 

ــا أتفــق معــك علــى ان تعمــل أرى ان تتفــرغ لخدمــة الســنة  بیقــول هــو : وأن

إال أسبوعا واحدا ، وأنا إشــترطت طبعــا كل أسبوع من لحسابى أربع ساعات 

الــخ ،  .. لحمــصحمــاة و وة ، طبعا كــان لــى مشــاویر لحلــب و فى سبیل الدع

لتحقیقــه فــى أتفقنا على هذا ، هو كرجــل ناشــر یریــد یطبــع كتابــا یقدمــه لــى 

 األن بالنســبة انا أتخصص كمــا أفعــلأنه حدود معینة ، ألن هو ال یستطیع 

، هـــذا مـــا  بـــل وأیـــامفقـــط ســـاعات  ى مـــشلكتبـــى ، حیـــث واحـــد بیأخـــذ معـــ

ولــذلك كــان یستحضــر كتــب   ،وتاجر10.15 ......یعنى كرجل هو بیناسبه 

ذلــك تعلیقات سریعة ، فقولكم هذا وارد فعال ، لكن عرفت الســبب كیــف كــان 

  . التخریج مختصرا مقتضبا



أضطر ارجع الى الكتب األخرى التى توســعتم فیهــا لما أرجع له ،  السائل : 

ة یفالسلســـــلة الضـــــعفـــــى  الریـــــاضآلن غالـــــب األحادیـــــث الموجـــــودة فـــــى 

ولكن انتشار هذا الكتاب ، النــاس مــع األســف وهاى متوسعة ،  الصحیحةو أ

یعنــى بــدأوا یلجــاون  –هذا الجانب وٕان كان فیــه جانــب ایجــابى كما تعلمون 

اختصــر یقــدمون هــذا مجــرد أن هــذا توســع وهــذا أحیانــا لكــن  -ویتوســعون 

  على ذاك .

ا جـــدا ، واســـع جـــدتخریجـــا وتصـــحیحا الشـــیخ : علـــم الســـنة كمـــا تعلمـــون 

ــهثــم قــد ال یحــار فیتــرجح ،، واإلنســان یحــار فــى إیثــار هــذا علــى هــذا   لكن

یعمـــل بـــالمرجوح یضـــطر أن الیســـتطیع أن یعمـــل بـــالراجح فلظـــروف معینـــة 

ل فى بعض األحادیــث ، یقِ كما  ولكن ذاك أرجح ، فاإلنسان یعنىوهو خیر ،

  شو ؟ 

صــار ،  ســانحتبــع  ریــاض الصــالحینعلى ذكــر  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

بعــد العیــد بیــومین تالتــة ، یعــد مــا جیــت مــن  الشــیخ بكــرإتصال بینى وبین 

یا أبــا عبــد هللا السفر ، فالكالم یأخذ بعضه بعضا ویروح ویجىء فقلت له : 



مــا  ، قــال : ال وهللالــى كــذا وكــذا  ریــاض الصــالحیننســخة هل وقفتم علــى 

بــى بعــض األخــوة إتصــل ،  نفســه وقــال : علــي اســتدرك مثــ وقفــت علیهــا ، 

: لقــد لــى قال المتخصصین فى هذا العلم فى رمضان ، و من طالب الحدیث 

فوقــع رأیت كتابا عجبــا عجیب كیف ؟ قال :  : قلت له تناولت الیوم مفطرا .

 ریــاض الصــالحینوهــو كتــاب ، فى قلبى أنى أفطرت مــن رؤیــة هــذا الكتــاب 

   العظیم، استغفر هللافقلت وهللا ما أبعد بتحقیق هذا الرجل ، 

  الشیخ : هللا أكبر 

يـْـهِ وَسَــلَّم صـَـلَّى اللَّــهم بأن النبــى أنه أجز ، شیخنا  حسن السقافابو لیلى : قول 
  عَلَ

لشـــعیب أنـــا واألخ علـــى وذهبنـــا  ، مـــرة كنـــا ألتقینـــا ماقـــال حـــدیث أیـــن هللا

فأقول أنــا :هــل یوجــد فــرق بــین القــول هــذا والقــول الــذى ســأقوله   األرنؤوط

، قــال لــى ماهــذا ؟ لیــه هیــك وبهــذا الثــوب  هلما رأنى باللحیة هــذ ؟ أنهاألن 

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهشكلك ؟ النبى 
ماكان هیك شكله ، كان لحیته خفیفــة ولطیفــة   عَلَ

  شیخنا ؟هذا فهل یشبه هذا الكالم ، وكان ثوبه جمیل ، 

  بین األمرین لكن فیه فرق ، فیه نوع شبهة ال ، الشیخ : 



  من حیث المنهج فى التعدى ، فیه تعدى . ارث تلمیذ الشیخ:ابو الح

وكــان اخــوة شــعیب  نــامــرة زار  ابــو الحــارث تلمیــذ الشــیخ: الشیخ : فیه تعدى

وبعــض األخــوة ،  غــازىكان هناك ف ، - بیجوز حدثوك -موجودین  ماعون

ــا ــا نصــلى ،  فحن ــا كلن مــا بتحــرك  : لــیش شــعیببیســأل الشــیخ  فغــازىجین

یــده  ( كبــر ســنا )لمــا ختیــر افى تحریــك أصــبع ، الرســول بعك ؟ قال : مأص

  ما هى سنة ٕاال و ، سنةانه ، ترتعش یعنى ، فسجلوا هذى صارت ترتجف 

  صحیحة ؟ ؟الشیخ : یعنى هذه تروى 

 غــازىهذى فــى بیتــى ، وبــأذنى ، وهللا فــى بیتــى و  ابو الحارث تلمیذ الشیخ:

  وأمام مجمع یعنى ..موجود 

  الشیخ : هللا أكبر

  السقاف ؟هذا ائل : الس

فــى بیتــى ، هذا كــالم شــعیب  شعیب األرنؤوطال،  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

  بقول لك

  الشیخ : أعوذ باهلل 



  
ة من رد الســن" اإلمام أحمد :  موقعهم عند كلمةهو شیخنا هادول ما :  س

  "فقد كفر

    .هذا صحیحطبعا هو المقصود من رد السنة كأصل ،هللا أكبر ، الشیخ : 

القصــة  مــوردلمــا ســاقها فــى  االمــام أحمــدأن السائل : ال ، لكن أقول یعنى 

مــن رد "  ، أن رجال لمــا بلغــه حــدیث النبــى فــرده ، فقــال :تحضرنى األن  ما

  "السنة فقد كفر

بـــأن المقصـــود رد الســـنة لـــة وتأولناهـــا أخـــذنا هـــذه الجم یعنـــى إذاالشـــیح : 

، فــال شــك  والذى جاءت المناســبة مــن أجــل هــذه الجملــة هــى جــزء ،إطالقا 

ال أقــول بهــذا  اأن -ان إنكار السنة إطالقا هو ردة ، لكن إنكار حدیث بذاته 

، أنا أفرق بین إنكار السنة جملــة وتفصــیال -بخصوص حدیث معین الكالم 

ة ، فــإذا كــان هــذا اإلنكــار لهــذا الجــزء ماعلیــه وبــین إنكــار جــزء مــن الســن، 

، أما إذا كان إنكار كما هــو  إعتراف بأن الرسول فعل أو قال فهو ردة أیضا



ــده ، أهــل األهــواء والبــدع كثیــر مــن شــأن  ــم یثبــت عن ــو بســبب -ألنــه ل ول

  .فسقه ولیس بكفره ب فأنا أعتقد  -جهله

 الســقافا نــتكلم عنــه أنفــا یعنى أكبر مثال الیوم هؤالء ، الرجل هذا الذى كنــ

وتدریسه عندكم وهو ، وقبل هؤالء الذى بلیتم بإقامته عندكم حسان  ،وقبله

    الغزالى

  الصابونى احد الجلوس : و 

األن یصــــحح  الصــــابونى غیــــر ، الغزالــــى، لكــــن الصــــابونى و ه الشــــیخ : أ

هــو بجهلــه مــا صــححها ، لكــن  ابــن كثیــر،  ألبن كثیــر مختصرهأحادیث فى 

ســكوت علــم الحــدیث ، یظــن أن لألحادیــث وجهلــه ب ابــن كثیــرق سوبأسلوب 

 موثــوق وبخاصة ما كان منها - على بعض األحادیث التى ذكرها ابن كثیر

إذا  أن المؤلــف بــ ، علماء الحدیث یقولــون من المسند مثال أو غیره بالسند

أو  ،الــى الرســول  منــه باســناده  مسـَـالَّ الوَ الصالةعَلَيْــهِ عــن الرســول ساق الحدیث 

يْــهِ  بإسناد نقله عن أحد المــؤرخین إلــى الرســول 
فــال مســؤلیة   مسَــالَّ الوَ الصالةعَلَ

فأنــا ، برىء الذمة ، ولكن هذا اإلسلوب یعنــى أیهــا القــارىء أنظــر فهو علیه 



وٕاال كنـــت ال ألعتقـــد أن هـــذا الســـند صـــحیح ، مـــا ســـقت الســـند إال لتنظـــر 

 صــــحیح إســــناده كمــــا یقــــول فــــى الغالــــب إســــنادهقلــــت اســــتغنیت عنــــه و 

عنها ألنكرهــا أشــد  الغزالىل یصحح أحادیث لو ُسئ فالصابونى حسن..الخ ،

 اى نعــم ، وهنــا المشــكلة .أســلوب عقلــى هــوائى ،  الغزالــىاإلنكــار ،أســلوب 

  تفضل 

  
  یبدأ بالیمین  لو تكرمتم األخ وهو یقدم لناالسائل : 

  ، ومن البادئین بالیمین هل الیمین أالشیخ : اللهم اجعلنا من 

   ، بارك هللا فیك  السائل : امین

  الشیخ : هاى أمین قبل أوانها . 

  ر بِ أقول كَ لكن  السائل :

  الثانیة قبل أوانها بالنسبة إلیك الشیخ : آمین 

  هللا یبارك فیك نعم ، السائل : 



  ألفت نظره الشیخ : 

  بین له هههههههت ألنك سوف : المتحدث الیه

  من فمك أحلى ههههه ، الشیخ : 

  فى زیارتى له شیخ لى مع  تحصل ألنهاالمتحدث الیه : 

 ،"اللهم اجعلنا من أهــل الیمــین " حینما قلت الشیخ : ما هذا الذى قصدته ،

وذاك ،  فأنــت أمنــت علــى هــذا" بالبــدء  الیمــینأهــل ومــن  أتبعتهــا بقــولى "

بعــد ســابق ألوانــه ، فتأمینك على القسم األول فى محله ، أما القسم الثانى 

  ، أن نبدأ بالیمین ما تبینت السنة بعد .ألنك ما تبینت السنة

  لكن أنا حملتها على المعنى األخر بارك هللا فیك ، السائل : 

نحــن المقصــود بــارك هللا فیــك ، كــر ، سبق أن ذُ ، األخر هو األول الشیخ : 

مــن طــرق لــه موضــعه ، ولعلــك تــذكر معــى أن  )ربِر كَ بِكَ (نــرى أن حــدیث 

یوضــع التوفیق بــین األحادیــث حــین یبــدو أن بینهــا شــىء مــن التعــارض أن 

ر(فـــ  كل حدیث فــى موضــعه ، ر كب فیمــا تــذكر هــل جــاء بمناســبة البــدء  )كب

  بالسقیا ؟ أم بالبدء بالكالم ؟



  .السائل : بالبدء بالكالم 

ن (حینئـــذ یســـلم حـــدیث طیـــب ، إذن هـــذا ضـــعه مكانـــه ، الشـــیخ :   األيم

بحــدیث   )كبر كبر( من التعارض ، فكما أننا نحن ال نضرب حدیث )فاأليمن

كــذلك ال ینبغــى لغیرنــا أن یضــرب ، فال نقول یــتكلم األیمــن  )األيمن فاأليمن(

، ألن لكل مــن الحــدیثین محلــة المناســب لــه، هــذا  )كبر كبر(حدیثنا بحدیث 

هو دفــع التعــارض بــین الحــدیثین ، : مجمل ، والغرض منه أول شىء  كالم

  . تقول معى إن شاء هللا ؟ وأظن أن هذا الدفع قد تحقق إن شاء هللا 

  أقول أمین السائل : 

نعــود بــارك هللا ، جــزاك هللا خیــر ، الشــیخ : ههههههــه، تقــول آمــین أیضــا 

العــادات دة وال العامــة و العــاما نتكلم عن  -فیك ، ما أدرى لماذا أهل العلم 

يْــهِ وَسَــلَّم صـَـلَّى اللَّــه ال تقوم علــى هــدى رســول هللاألن اكثرها ، والتقالید 
لكــن  -  عَلَ

یتغــافلون عــن بعــض یغفلون وال أرید أن أقــول هنا أتسأل ، لماذا أهل العلم 

األداب اإلســالمیة اإلجتماعیــة ؟ األمــور و  فــى بعــض النصــوص الصــریحة

ر(ذا الحــدیث الــذین یحتجــون بهــ ر كب األيمن(یتــأولون حــدیث  )كب  )األيمن ف



ویقولون یؤیــد هــذا  ، ثم عن یمین ، بقولهم یبدأ بكبیر القوم إعماال للحدیث

لــو ، ، هنــا التســاؤل  ه كبیــر القــوم بــال شــك أن الساقى بدء برســول هللا ألنــ

ى رسول (أن الحدیث كان كما فى بعض الروایــات فــى صــحیح البخــارى  أوت

يـْـهِ  لَّى اللَّــهصَ هللا 
اء فى قعب   وَسَــلَّم وآَلِــه  عَلَ د شيب بم بن ق ى أخر فبل ه ال شرب من

ر وبعض األعراب وعن أالحديث وكان عن يمينه ابن عباس  و بك يساره أب

  الصديق وشيوخ قريش ) 
، یقال أن الساقى بــدء بكبیــر القــوم فلو أن الحدیث هكذا كان معقوال جدا أن

يْــهِ  صَلَّى اللَّه أستسقى رسول هللا(عض الروایات لكن فى صحیح البخارى فى ب
 عَلَ

ُ  وَسَــلَّم وآَلِه  أ ل ســائل مــن أهــل العلــم ئلــو ُســ ، ، بالنســبة للروایــة األولــى )وتىف

كـــان . ألنـــه ســـیدهم وكبیـــرهم : وأجـــاب  برســـول هللا ؟ الســـاقى لمـــاذا بـــدء

إذا  الجــواب عینــه فیمــابهــذا هــا یجیبلكن ال یســتطیع انــه ، الجواب فى محله

يْهِ  صَلَّى اللَّهء الساقى برســول هللا دسئل لماذا ب
فــى روایــة أستســقى ؟  وَسَــلَّم وآَلِــه  عَلَ

. إذن إذا كــان البــدء بالرســول لنــه أستســقى فلوكــان الجــواب ألنــه أستســقى 



المستســقى صــبیا ، هــل تكــون الســنة البــدء بهــذا الصــبى ؟ طبعــا ال ، ألنــه 

  هو الذى أستسقى . 

ــا  هــذا الحــدیث إذن ــط مــع حــدیث ینبغــى أن یتــرك جانب ر(وأال یخل ر كب   )كب

ــهِ فهــذا بــدء الســاقى بــه  يْ
ــالَّ الوَ الصالةعَلَ ألنــه طلــب الســقیا ، هــذا أوال . وهــذا  مسَ

ر(یعنــى أن ضــرب هــذا الحــدیث بحــدیث  ر كب خطــأ كالشــمس فــى رابعــة  )كب

 ، لیس خطأ بالنسبة للروایة األولى یمكن التوفیــق ، لكنــه خطــأ جلــىالنهار 

  بالنسبة للروایة األخرى وهى فى صحیح البخارى 

البــد أنــك إطلعــت علــى أحــدهما :  ،وهنا البــد لــى ان أذكــر بشــیئین أثنــین * 

  وأسلوبى فى جمع الروایات ، مختصرى لصحیح البخارى 

  السائل : أنا عندى سؤال فى ذلك 

الشـــىء  ،  هـــذا الشـــىء األول . هالشـــیخ : جـــزاك هللا خیـــر ومنـــك نســـتفید

  نى : هل وصلك المجلد الثانى ؟الثا

  السائل : ال



لمــن لــیس عنــده دراســة بالنســبة الشیخ : الشاهد هذا اإلسلوب یقرب البعید 

دراســة مــا وقعــوا فــى هــذه ال العلمــاء عنــدهم ولــو كــان، خاصــة فــى الســنة 

ول هللا(الخطأ الســابق اإلشــارة إلیــه ، مــا قالواحــدیث اذهــ ى رس یفســر  )أوت

كــان زال هــذا  )أستسقى(زیــادة بینمــا لــو وقفــوا علــى  )ربِر كَ بِكَ (على ضوء 

قى(فاإلشـــكال ، ولـــذلك  بـــین  مختصـــر البخـــارىفـــى جـــاءت عنـــدى  )أستس

  معكوفتین .واضح ؟ 

  الحضور : نعم نعم 

  ؟عندك  ذامانك الشیخ : األن نستفید م

  ؟لم یكتمل بعد  مختصر صحیح البخارىسؤال عن هوالالسائل : 

    الشیخ : األن ُیطبع الثالث

    هو الثالث؟ هذا هو السؤال  جزء أخر هل سیكتمل بالثالث ؟السائل : 

  الشیخ : أى نعم 

  ؟وبنفس الحجم السائل : 

    أى نعم بنفس الحجم  الشیخ :



یكتمــل هــل بعــد الثالــث یوجــد ، ســؤاله شــیخ  : ابــو الحــارث تلمیــذ الشــیخ

  بالثالث ؟

  الشیخ : انا أظن نعم 

ــذ الشــیخ ــم ،رابــع  : ابــو الحــارث تلمی ــاألخیر  شــیخنا وهللا أعل ــر ب فصــار َكُب

  ، هذا الذى أعلمه تماما ، األخیر هذا صار أكبر من حجمه هناك رابع 

  فى ذهنى أنه تالت مجلدات  مقائى لاالشیخ : أنا 

ومــنهجكم ، هیــك أصــال كانــت فكــرتكم وطــریقتكم  : ابو الحارث تلمیــذ الشــیخ

  .م ، وأنت قررت فصله خُ لكن المجلد األخیر ضَ 

  یطلع یعنى هو الشیخ : ااااه ، یمكن یكون هذا ، المهم 

  المهم انه من قبلك أنت  السائل :

  من زمااان وأنا فى الشامالشیخ  : 

  السائل : كنتم ذكرتم ملبسات الموضوع

  نعم نعم الشیخ :

  ؟السائل : وصحیح مسلم 



  مع األسف ضایع صحیح مسلم الشیخ : 

  السائل :والى األن ؟

وهللا أعلــم ، قریبــا  همألن ، لكــن أظــن انــه محــتفظ عنــد بعضــالشیخ : الــى ا

اإلحالة على مختصــر صــحیح مســلم رقــم 27.25.....فى بعض الفخإطلعت 

 6000،  مختصــــر المنــــذرىوكــــذا ، الــــى تبــــادر لــــى أن المقصــــود  6000

بیكــون رقــم خطــأ ، رجعــت أبحــث عــن الحــدیث فــى المختصــر فمــا وجدتــه ، 

  .وبعدین تذكرت أن هذا مختصرى 

  أنا وقفت علیه ..........فیه  صحیح الجامع : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

إال أنیــا بــاألمس أو اول أمــس وجــدت هــذا وهللا أنــا مــا أذكــر األن  الشــیخ :

  .العزو 

  ، ین فقط نتاالسائل : المختصر الفین و 

الشــیخ : المنــذرى أقــل مــن األلفــین ، مــا وصــل لأللفــین ، الــف وتســعمائة 

  وقلیل .

    أنه كتاب أخر . مجرد وجود الرقم یدل على: السائل



، عنــدما المقصود بارك هللا فیــك أنــت أثــرت همتــى ثــم ضــعفتهااه ، الشیخ : 

  هههههه قلت عندى سؤال ظننت أنه سؤال علمى نستفیده ،

    نسبیة كما ذكرتم شیخنا عالمة والفائدة لا : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

ــا نــروح نصــلى تن ، شــیخنا تــریح لــك ســاعة زمــأبــو لیلــى :  شــرف ، ونحن

  وبنرجع علیك تكون أنت جالس مستریح لك شوى 

  طیب ، بس بتدركوا الصالة األن؟ الشیخ : 

 لحلبــىبنوصل مشوار ل ، والشبابإن شاء هللا ، احنا بنخرج األنأبو لیلى : 

   ، حتى ینام له ساعة زمن .

ل ، ولــذلك مــا تــزو الشیخ : الرجل هذا یعرف الشیخ وٕان هذه صبغة سرعان

  فهو یفكر بشیخوخته المستلزمة منه إلراحته ، ههههههه .

  : هللا یبارك فى عمرك شیخنا أبو لیلى

أنــا بــدى -، فى اول البحث جــرت مســألة شیخنا  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

قضــیة البحــث والفهــارس وأنــه  -أحكى مع الشــیخ ، بــریح الشــیخ ، ههههــه

ولكــن ، كنــت تمكــث فیهــا ســاعات ارس قبل هذا الفهــأحیانا بعض األحادیث 



حصــل مــنكم ، منذ عام ونصــف وبعــد الفهــارس ، فیه هنا مثل قریب شیخنا 

ــام بلیالیهــا  ــتم فــى البحــث عــن حــدیث خمســة ای ــة مكث وهــو ، إال راحــة قلیل

عبــد هللا بــن عندنا فى أثناء فتنة الخلیج وهو حــدیث  هنا الحدیث الذى أُثیر

بــن  تبــع)  ، ويقذف عليهم الصبر  لطير(  ويقذف عليهم ا عمرو بن العاص

وتناقلــه معــزو ألبــن عســاكر الحــدیث بقــى  -خیــرهللا  جزاه-فالشیخ  عساكر

 ،هـــذا الحـــدیث عقیـــدة مـــن العقائـــد  حتـــى عـــدوه بـــن عســـاكرإلهنـــا النـــاس 

 المجلــد األول فالثــانى فالثالــث مــن بــن عســاكرإتتبــع  فالشیخ جزاه هللا خیر 

فــى خمــس أظــن للســادس أو الســابع حتــى وصــل ، وهو مخطوط شو متعب 

فــرغ نفســه  ، حــدیث فقــطهــذا یبحــث عــن حتــى وقــف علــى الحــدیث ، و أیــام 

  خمسة أیام للحدیث لما وجده .

  : وهو ضعیف شیخنا ؟ أبو لیلى

بــین ، فهــو ضــعیف جــدا الحــدیث ، تكلــم علیــه  : ابــو الحــارث تلمیــذ الشــیخ

  وهو موقوف

  این طالب العلم ؟ السائل : 



  یبارك فیهم إن شاء هللا الشیخ : ربنا 

  ابو لیلى یؤذن للصالة

  
  الشیخ : 

الســاعة هــى الــى أفادتنــا ، ألنــه كیــف تعلمنــا تصــلیح الســاعة ؟ مــن هللا ، 

إلــى أنــه  والى تاریخ أنا فیمــا یتعلــق بهــذه المهنــة ، أبــى ســاعاتى باإلضــافة

مــع ذلــك فكــان و فــى الفقــة الحنفــى ، ، كــان شــیخا وٕاذا قلــت عالمــا فمجــازا 

وهــاجر فــى ســبیل هللا  ة الــنفس ،هــعنده أخالق طیبة جــدا ، كــان عفیفــا نزی

  .الشام المقدسة إلى ، إلى دمشق من ألبانیا 

  هذا من حظنا شیخ  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

مقصــود هــو كــان إمامــا فــى بلــده ، الشــیخ : مــن حظــى أنــا والحمــد هلل ، ال

ولــیس معــه وفــر مــن المــال ، ثــم لمــا جــاء إلــى دمشــق .... وكان یعمل فى 

كــان عنــده دار فباعهــا ، وســافر بأهلــه بقیمتهــا حتــى وصــل إلــى دمشــق ، 



رجــل یهــودى مســن یرســلها ولفقره إستأجر نصف دكــان قدیمــة جــدا ، وكــان 

حصــرها أبــى ، انــه مكشــوفة اء ، دكذَ َحــكبیــر ، مــاذا نســمیه ؟ اه ، إســكافى 

ثم أنتقــل إلــى دكانــة أخــرى دكانة صغیرة جدا ،  ،اویة منها وأنتقل لز وجهزها 

لالوقاف وصغیرة أیضا ، أما أنا فلمــا تخرجــت مــن المدرســة اإلبتدائیــة وأبــى 

ألنهــا حكومیــة وال تعنــى كــان متعصــبا بحــق أال یــدخلنى للدراســة الثانویــة 

انــى أمتهنــت  الفمــا كــان منــى إولــذلك ینیــة ، بالتربیــة االســالمیة والعلــوم الد

كان معلم اللغــة والتــاریخ النجارة ، وهذه أیضا لها عالقة بالدراسة اإلبتدائیة 

أنــت بــس تخــرج أرنــؤوط : أحمد حلمى هللا یرحمه ، كان یقــول لــى :  /أسمه

یشیر إلى ان قومنا كلهم الذین كــانوا  كسار حطب ؟ عمن المدرسة بدك تطل

مشـــق مـــا فـــیهم صـــاحب صـــنعة ، إمـــا كســـارین حطـــب أو مهـــاجرین فـــى د

ــذ ترصــف بالحجــارة ، فإمــا أن  كســارین حجــارة ، كــون یكانــت الطــرق یومئ

أو یلحــق الفالحــین الــذین یــأتون بالخشــب مــن القــرى ، موظفــا فــى البلدیــة 

خشــب محمــل ب، جمــل  مــن ، فتالقــى الدابــة  مــن بغــل، یكســروها  منشــان

فتالقى هذا كسار الحطــب ماشــى مــع المقصود أو خشب المشمش ،  جوزال



ــة  ــاج إلــى كســار ،، الجمــل مــع الداب ــد الشــارى یحت ــزل الحمــل الب  ویــن بین

  هكذا كانوا یعیشون . ،الكسار فبیالقى

فیقــول لــى المعلــم : بــدك تطلــع كســار حطــب ؟ ، أقــول لــه : ال ، هیــك كــان 

ئیــة أطلــع نجــار ، وفعــال لمــا أخــذت الشــهادة اإلبتداى ا بــدأُلقى فى نفسى أنــ

النجــارة هــا ، وأخر دمشــقى ، لكــن عملت مع معلمین أحدهما خال لى نجار 

البیوت القدیمة التــى كانــت مبنیــة بــالطوب هاى تصلیح هاى نجارة عربیة ، 

واألمطــار  هذه سرعان ما تخرب بسبب الثلــوج وبالخسب ، أعمدة خشبیة ، 

ت عنــد فأنــا كنــت أشــتغلوٕالــى أخــره فتحتــاج إلــى نجــار یرقــع هــذه األمــور ، 

فالذى یصیر أنه أیام الشــتاء والــتلج والبــرد والمطــر مــافى هؤالء النجارین ، 

الصبح أذهب إلى المعلم یقول لــى یــا ، ؟ أمر على والدى ماذا أفعل شغل ، 

مــافى شــغل ، أرجــع أدراجــى إلــى  التلج والبــرد إبنى الیوم مثل ما أنت شایف

ا فــى شــغل ، ذات یــوم یعــرف إن مــوالدى ، السالم علــیكم وعلــیكم الســالم ، 

، مین تشــتغل یــو یــوم لى : یا إبنــى أنــا هــا الشــغلة مــا عجبتنــى یعنــى بیقول 

، إیة رأیــك تشــتغل عنــدى ؟ قلــت لــه : یــا أبتــى كمــا ویوم یومین ما یتشتغل 



 ، المهنــة الحمــد هللوأتقنــت ، ومــن یومهــا أنــا واضــبت عنــده ســنین ، تریــد 

، أبــى هجــى بینــى وبــین أبــى بســبب الخــالف المن فى العمل بعدین واستقللت

ربــى بفضــله وكرمــه وجــوده مســكنى  ســبحان اهللاحنفــى متعصــب تمامــا ، وأنــا 

بــدون مرشــد بــدون موجهــة ، بــالعكس المــوجهین ضــدى ، طریــق الســنة ، 

" علــم كان یقول لــى : یــا إبنــى  -وأسأل هللا أن یغفر ألبى -یكفیك أن تعلم 

  .والحمد هلل  الحدیث صنعة المفالیس "

كانوا یقولــون هذا شاذ ، هد : أنتشر خبرى بین األلبان األرنؤوط أنه * الشا

والشــىء  –نــه تــرك مذهبــه ، ومــرة هذا یحتاج إلى أربعین جلــدة ، لــیش ؟ أل 

قــال لــى فیــه عنــدى  الشــیخ بختیــاردعــانى أحــد المشــایخ  -بالشــىء یــذكر

أمتــى بتریــد ؟ قــال : قلــت لــه : طیــب ، ساعة حائط بدى تشوف لى إیاها ، 

وٕاذا عنـــده درس  بعـــد المغـــرب أو بعـــد العشـــاء ، ذهبـــت إلیـــه ،ت إمـــا نســـی

للطلبة ، فى غرفة كبیرة عنده ، أنا جلست عند الباب وهو فــى الزاویــة یعلــم 

وٕاذ یبــادرنى بقولــه ، الــخ  وشلونك ؟ الطلبة، بعد السالم والكالم كیف حالك 

ــم  أنــت لــیش تركــت مــذهبك ؟:  ــا مــا أعل  أنــى تركــتمــن نفســى قلــت لــه أن



قلــت : لكــن إذا واحــد أخــذ  مذهبى ، قال : بل أنت ترفــع یــدیك فــى الصــالة ،

 بمذهب ینسب إلى هــذا المــذهب دون المــذهب إلــى عــاش علیــه فى مسألة 

ــم یكــن األلــوف مــن المســائل،  ــات إن ل فمــن أجــل  ومتمــذهب بعشــرات المئ

وبــدأ النقــاش  مســألة بیصــیر شــافعى والمســائل األخــرى مــا بیبقــى حنفــى ؟

أذكر جیدا هو كان هنــا وأنــا هنــاك أخــذ مــن حماســته  سبحان اهللاینه ، بینى وب

ــه یمشــى   وهــو ال یشــعر حتــى جــاء إلــى وهــو یضــرب علــىكالطفــل وحرارت

هكـــذا كـــانوا یزیعـــون عنـــى أن هـــذا خـــالف مـــذهب األبـــاء ،  اهللا أكـــرب فخـــذه،

ثــم نفــد ، وأبــى تحمــل تحمــل ، واألجــداد وأن هــذا یحتــاج إلــى جلــد إلــى أخــره 

وفــى لیلــة ونحــن علــى مائــدة العشــاء یقــول : بــا إبنــى أنــا أصــبحت ، صــبره 

ـــة ال أســـتطیع أتحمـــل  ـــر األن فـــى حال ـــال ، فأنـــت مخی ـــل والق إمـــا األن القی

قالها عربیة ، وهو كان عنده لغة عربیــة فصــحى ،  الموافقة وٕاما المفارقة ،

أمهلنى تالتــة إذا كنــت ســأذهب فــفانــا قلــت لــه :  لكن علیها لكنة األعــاجم ،

واألبنــاء یبتلــون  ، أنا درست الموضــوع ، وتعرفــوا األن كثیــر مــن األبــاءیام أ

ما أبتلیت أنا به ، كثیر هنا یقــع أســئلة متعــددة أنــه اإلبــن صــلح أمــره  بنحو



وعاد إلى رشده والى دینه ، یرید ان یذهب یصلى مع الجماعة فى المســجد 

ســأل عنهــا لقبیــل ، وإ وتكرارا حوادث من ها ا فى الجزائر مرارا أبوه یمنعه ،، 

تســتطیع أن تفــارق ، هــل هكــذا  تســألنى یا أخى انــت : ، أسأل الواحد منهم

مــن عیشــه ، قلــت لــه : إذن أعتــاش ، أنا ما أستطیع ألنــى  ؟ قال : الأباك 

ة حیصــحالذى یمنعك أن تمشــى علــى العقیــدة الأنا اقول لك ، لماذا تسألنى 

ال أســـتطیع ، إذن لمـــاذا  تقـــولأنـــت وعلـــى الســـنة المحمدیـــة فارقـــه ، لكـــن 

إن كنــت ال تســتطیع ، فانــا مــن یومئــذ فكــرت فــى هــذا التخییــر إمــا  تســألنى

منــه راتــب لــى  ویــن روح ؟ أنــا كنــت عنــده كــأجیر الموافقــة وٕامــا المفارقــة ،

یومئــذ ألن فرنســا هــى المســتعمرة لســوریا ، یعنــى لــیس وفــر فرنــك فرنســى 

واستشــــرت بعــــض ، فــــأدرت الموضــــوع فــــى ذهنــــى  إطالقــــا ، ویــــن روح ؟

علــى عجــره وبــوجره ، فأمنــت أصحابى إلى كنت بدأت أكتل جماعــة ســلفیین 

وأخیــرا قلــت ،  - قرض حسن -كدین شىء من الدراهم أو اللیرات السوریة 

ـــه  ـــا أختـــار المفارقـــة ، : ل ـــا وشـــقیقى و مـــادام خیرتنـــى فأن ٕاســـتأجرت دار أن

ــلواســتأجرت أیضــا دكــان وهللا  ــز وج ــدنا ب ع ــوا عن قــال " الشــام : یعنــى بیقول



نى كنــت فــى طریــق الفالحــین الــذین یعنى أجوا الزباین عندى أل  " دالكریم خُ 

  . وفق  عز وجلوربنا ، الشرقیة الغوطة یأتون من 

فالمهم كان إنتقالى من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات هو بــإقتراح مــن 

انیــك كثیــر أبى ، أما انا وین كان هوسى؟ فى النجارة ، النجارة مــا فیهــا میك

أنتقلــت إلــى تصــلیح الســاعات فإشــغال مــخ إنمــا فیهــا عضــل ، فیهــا وال ، 

لكــن لیســت المهنــة هــى التــى أعطتنــى تمامــا ،  لمهنــةاذه ه وفعال نبغت في

  . عز وجلما أعجبكم شىء مما سمعتم عنى ، إنما هو هللا 

والــدلیل المــتمم لهــذا إشــتغل أخــوان شــقیقان لــى عنــد أبــى شــهور نجیــب * 

مجلســه فــى الســهرة لما یقعد فى  اهللا يرمحه كان أبى، نجحوا  ومحمد ما الكبیر

، یــا جماعــة صــار لــه عنــدى ســنتین ب یشكى من أبنه الكبیر وٕالى أكبر منى

فــتح لــى المهنــة  عــز وجــل ، أنــا هللا مســماركذا أشهر مسمار ما بیقدر یبرده 

ن بُِكم َوَما { قصدى كلههذا ونبغت فیها ، لكن هذه    فَِمنَ  َمةٍ نِّعْ  ّمِ



مكن رأیتم شــىء مــن ى أثار هذه المهنة واضحة جدا ، ویوال تزال یعن {ِ اہلّلِ 

  .هذا 

  ؟بس هذه األشیاء شیخنا شیخنا ؟ بس هیك  لسه هوأبو لیلى : 

  السائل : أثر فى الحدیث أیضا 

  كل تأثیر ، لكن المرجع كله إلى هللا الشیخ : 

وقــد " بیقــول  ب المــرأة المســلمةحجــافى شیخ ال : ابو الحارث تلمیذ الشیخ 

  .نصص علیه الشیخ هذا یعنى   "علمتنى مهنة الساعات الدقة

والحمــد هلل  أجتمعــت معهــا أیضــا خدمــة الحــدیث والســنة فــإجتمع الســائل :

    العلم والغنى 

فوقــع بصــرى  ، لفــت نظــرى األن مــددت یــدك الیمنــى إلــى الیســرىالشــیخ : 

نحــن نضــع الســاعة ، معــى ســؤال  ، فــأنفتق فــي الیــد الیســرى على ساعتك 

  فما رأیك فى هذا ؟. فى الید الیمنى مخالفة للكفار 

    ال یفتى ومالك فى المدینة ، هههه السائل :



أنــا مــا  هللا ، هســامح ،أنــى أســتفتیه  هــو ظــنالشــیخ : أنــا مــا أســتفتیك ؟ 

  أقول ما رأیك ؟ ،  أستفتیك 

  السائل : األمر فیه سعة یاشیخ 

 ،واب سؤالى ، أنا ما ضــیقته حتــى تقــول األمــر فیــه ســعةالشیخ : ما هذا ج

 شــتان بــین األمــرین، لماذا ال تضع الساعة فى الید الیمنــى؟: وٕاال لقلت لك 

 وٕاال ما كنت لتشــرد عنــى ، أنــا قلــتما جعلتك تنتبه لسؤالى ، أنا أظن أننى 

 الیســرىیــدك وضــعت یــدك الیمنــى علــى ، لفت نظرى حینما عملت هكــذا  لك

نحــن نضــعها  فــى الیــد الیمنــى  فقلت لــك : ساعة فى یدك الیسرى ،فرأیت ال

ــدأ خــالفوا الیهــود والنصــارى حینمــا تعــود الــى جوابــك أن تظــن  ،تحقیــق لمب

      ألیس كذلك ؟ .ه لیس هو جواب السؤالانعة مر فیه ساأل

  بلى ،  السائل :

  إذن أرجو أن نستفید ، الشیخ : 

  ا هو السؤال ؟، هذالیسرىفى السائل : عن لبس الساعة 



ـــالیمنى ، الشـــیخ :   هـــل ؟ أیهمـــا خیـــر أنـــت األن تضـــعها بالیســـرى وأنـــا ب

ســواء هنــا ضــیق لــیس هنــاك أیهمــا خیــر یستویان مثال ؟ هذا هو الســؤال ، 

  أیهما خیر ؟ أو هنا ؟

 فیجــب وجــة مــن وجــوة التشــبةفیــه أقول مــن رأى أن فــى المســألة  السائل :

    نزعها من یده 

  تاذ ناصر نعم یا أس الشیخ :  

ــم أن هنــاك فرقــا ،اســتفدنا الســائل :  التشــبة  .......مــن بعــض طــالب العل

  المخالفة

وكانــت الخاتمــة التجــاوب ؟ وكانــت المســألة واضــحة ، الشــیخ : الحمــد هلل 

  وال بعد ؟ معها 

    نعم ؟ مع هذه القاعدة التجاوب  السائل :

مافیــه وب ، ، ماكــان فیــه تجــاتطبیــق الفــرع علــى القاعــدة ال، ب الشــیخ : 

لمـــا الرســـول رأى فـــى أصـــبع أحـــد مســـلم أال تـــذكر حـــدیث یبـــدو ، تجـــاوب 

   . رماه أرضا هذا هو التجاوبفالصحابة خاتما فضربه بعصیة فى یده 



  السائل : أن أخلعها وألبسها بالیمین 

الشیخ : إذا اقتنعت ، ألن فى األمر كما قلت ســعة ، لكــن لــو كــان هــذا هــو 

  ن شاء هللا .ضل إفأنت من أهل الفاألفضل 

أستفید، لكن ال أریــد أن أخلعهــا  مكنعلى كل حال جزاكم هللا خیر م السائل :

  أمامك ثم أعیدها مرة أخرى .

  أسمح لى ، لماذا تعیدها مرة أخرى ؟ ال ، الشیخ : ال ، 

    سأتأمل أكثر  السائل :

وال بــد مــن  فــال بــد مــن شــرح الموضــوع ،، الشــیخ : فــإذا كــان األمــر كــذلك 

  ؟ تنهى عن التقلیدأنك وأظنك معنا ، خذ والرد حتى تتجلى الحقیقة األ

  السائل : الشك فى ذلك 

هنــاك تقلیــد تأمر باإلتباع ، الشیخ : لذلك أقول ، فأنت معنا فى هذا ، لكن 

 كیــفالبد منه ، أیش رأیك ؟ أرجو أن تالحظ تسلســل البحــث بینــى وبینــك ، 

ــا علیهــا  الخطــوة األولــى  ــوهــى  :أتفقن ــد ، أن ــا فــى النهــى عــن التقلی ك معن



أن : ولعلهــا األخیــرة  اع ، الخطــوة الثالثــةبــاإلتب مــر فــى األ: الخطوة الثانیة 

  فى األمر هذا ؟ هل أنت معنا  هناك تقلید البد منه

  سمعته عنك لكن لیس عنى تفصیل فیها السائل : أنا 

  الشیخ : جمیل 

مــع وبعــدین شــیخنا أنــت تفصــل وهــو بلــبس ،  : ابــو الحــارث تلمیــذ الشــیخ

شـــیخنا ألنـــه الحبیـــب یعنـــى مـــش معتـــادین علـــیكم إحترامــى وتقـــدیرى لـــألخ 

    أرجو منك أنیعنى شاركناكم فیها أنت الى بالحیاة العملیة 

ولــو فــى البیــت ... ولكــن  نحــن نقــدر أخواننــا القــدامى ، ال ، بــس ،الشــیخ :

    الدبلوماسیة األسالیب 50.45.....بارك هللا فیك ، 

  تنفع یاشیخ ال هذه  السائل :

  هذا هو،ههههههه، ولذلك فهو معنا  الشیخ :

    السائل : وال أظنك متهما بذلك یا شیخ 

لكــن فــى ، هــو معنــا أن أنــا قصــدت والحمــد هلل : ابــو الحــارث تلمیــذ الشــیخ

  الحیاة العملیة الى عایشینها 



حیاهــا أنــا أعتقــد أن مــن الطفــرة التــى یبارك هللا فیــك ،  الحمد هلل ، الشیخ :

نقطــة وهــى ، لنقطــة األخیــرة هــذه اهو عدم اإلنتباة ل، الشباب السلفى الیوم 

أن كــل مســلم یجــب أن یعــرف كــل مســألة یریــد أن نحن مهتمون ، البد منه 

فــأقول هــذا خطــأ ، ، والســنة أیدین هللا بها البد أن یعرف الدلیل من الكتــاب 

    وله تعالى :ق مبدأمن أقوله هذا الذى  وأنا أنطلق فيوهذا غلو ، 

ْكرِ  فَاْسأَلُواْ  { وَن{ِ الَ  ُكنتُمْ  إِن أَْهَل الذِّ ســلفنا أن وكمــا تعلمــون  تَْعلَُم

الجیــل الــذى فهــم الكتــاب  هم بأنهم –الذین نستطیع أن نقطع -الصالح هم 

وعلــى ذلــك أنــاأقول فــى ،  والسنة فهما صحیحا وطبقــه أیضــا تطبیقــا عملیــا

جــالس الیكفــى الیــوم أن نقــول نحــن بعــض المحاضــرات أو الكلمــات أو الم

 مــنهجندعو إلى الكتاب والسنة ونقف ، بل ال بد أن نضیف إلى ذلك وعلــى 

السلف الصالح ، البد أنك سمعت شیئا من هذا منى او مــن غیــرى ، وعلــى 

يْــهِ أصــحاب رســول هللا هذا ینبغى أن نعود إلى عامة 
الــذین ،  مسَــالَّ الوَ الصالةعَلَ

 فَاْسأَلُواْ  {القرآنى  حیث أنهم یتوجه الیهم الخطاب هم الكثرة الكاثرة من

ْكر   ، المسئول هم األقلونففهنا سائل ومسئول ،  {أَْهَل الذِّ



  محمد شقرة : السالم علیكم 

  هال أهال أ.  محمد شقرةهذا  الشیخ : وعلیكم السالم 

  فك ؟ محمد: كی

  السائل : الحمد هلل 

  سهال، أهال و هللا على السالمة  دمحمد : حم

ْكرِ  فَاْسأَلُواْ  {إلَْيِهمْ نعود إلى اآلیة الكریمة الشیخ :   إِن أَْهَل الذِّ

قلنــا الشــىء المعــروف والمعلــوم ان الســلف طبقــوا هــذه  تَْعلَُموَن{ِ الَ  ُكنتُمْ 

اآلیة ، ففیما علمت ووقفت علیــه مــن الروایــات واألثــار الســلفیة ، لمــا كــان 

یجیبه بما عنده وال یتكلــف الســائل سائل یسأل أحد الصحابة عن مسألة ما 

  ان یقول ما هو حجتك فى ما انت تقول ، وٕانما یطبق اآلیة على ظاهرها 

أَلُواْ  { ْكرِ  فَاْس ذِّ َل ال تُمْ  إِن أَْه وَن{ِ الَ  ُكن ومــن أوضــح الشــواهد  تَْعلَُم

وكـــان أصـــیب ، قصـــة الصـــحابى الـــذى كـــان فـــى تلـــك الســـریة  علـــى ذلـــك

حولــه هــل كــان ، وذكــر أمــره لــبعض مــن لمــا بجراحات فى بدنــه وأصــبح محت



فاغتســل ، البــد أن تغتســل ، ال : یجــدون لــه رخصــة فــى أن یتــیمم ، قــالوا 

ــهِ فكــان نفســه فیهــا ، ولمــا بلــغ الخبــر للرســول  يْ
ــالَّ الوَ الصالةعَلَ قــال : قتلــوه  مسَ

، فالمقصــود أن قاتلهم هللا أال سألوا حین جهلوا ، فإنما شفاء العــى الســؤال 

المجیــب هــو مــن أولئــك الــذین عنــاهم جیــب ظــن ائل الجــریح ســأل فأُ هذا الس

   هللا باآلیة 

أَلُواْ  { ْكر فَاْس ذِّ َل ال وعلــى هــذا عشــرات األمثلــة فــى ســیرة الســلف ، {أَْه

  .بون اأنهم كانوا یسألون ویج، الصالح 

وٕاال قـــالوا هـــذا رأى ، فـــإن إذا كـــانوا جـــازمین بـــالجواب أكتفـــوا  والمجیبـــون 

مــن اآلیــة أفهــم  ، وٕان أخطات فمن نفسى ، وعلــى هــذا فأنــا أصبت فمن هللا

وغیــر ، جعــل األمــة المســلمة مــن حیــث العلــم قســمین :عــالم  عز وجــلأن هللا 

فعلــى غیــر العــالمین أوجــب ،، وأوجــب علــى كــل مــن القســمین أمــرا  عــالم 

علـــیهم أن یســـألوا العـــالمین وبـــس ، وعلـــیهم أن ینطلقـــوا بعـــد أن یســـمعوا 

مقســوم نفهــم مــن اآلیــة أن المجتمــع اإلســالمى نحــن حینمــا  الجواب ، طبعــا

ال یفوتنى بأن القسم الــذى یجــب علیــه الســؤال ممكــن ، إلى هذین القسمین 



وطویلــب ،  وال یكتــب وال یفهــم شــیئا تقسیمه إلى أقســام ، یعنــى أمــى ال یقــرأ

لكــن حتــى طالــب العلــم إذا  ،، مراتــب علم ، وطالب علــم قــوى ، وأقــوى الــخ 

وهنــا كمــا یقــال بیــت  -مــن أهــل العلــم فواجبــه قــد أن مــن یســأله هــوكان یعت

لــه بــدا إذا   كأن یبادر إلى تنفیذ ما طلــب بــه ، ثــم بعــد ذلــ واجبه -القصید 

ألن الكثیــرین ، یمكنــه أن یتراجــع ، رأى أو جواب أصح من الجواب السابق 

 الءأقوال لهم كما هو معلوم ، وفــى مقدمــة هــؤ  من كبار العلماء تراجعوا عن

ثــم بعــد ، الذى كان أفتى فــى قضــیة مــن قضــایا المواریــث  عمر بن الخطاب

قــال  أفتیــت بكــذا ســابقا ، أو نحو ذلك أفتى برأى اخر ، فقیل لــه : أنــتعام 

وهذا على ما نفتى به األن ، وهذا فى الواقــع یفــتح ، ینا أفتعلى ماالبأس : 

  لى بابا لشیئین اثنین 

؟ أو الفــرق بــین اإلفتــاء والقضــاء ،  ناشــیخیافى هــذا األثــر السائل : سؤال 

  لیس هناك فرق ؟

كــل مفتــى ال یكــون الشــیخ : طبعــا فیــه فــرق بــین اإلفتــاء والقضــاء ، ألنــه 

  .كل قاضى ال مفتیا كذلك قاضیا و 



  السائل : بینهم عموم وخصوص 

  الشیخ : نعم ، تفضل 

ر وحكــم المفتــى غیــطالب أخر : هنــاك فــرق أخــر ،  أن حكــم القاضــى ملــزم 

 ملزم .

  بقية الكالم فى الشريط التالى اخوة االيمان

  

  تم الشريط بفضل هللا ومنه

  وله الحمد والشكر والفضل 

رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم 

  الحساب 

   اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين ال

  رحم هللا الشيخ رحمه واسعة واسكنه الفردوس  

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد هلل رب العالمين

  وال تنسونا من دعائكم 
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